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Cinc anys i mig
de presó per
la mort de 2
ciclistes a Soses
La titular del jutjat penal 1 de
Lleida va condemnar a 5 anys i
mig de presó el conductor veí
d’Aitona que el setembre de
2015 va atropellar mortalment
dos ciclistes i va ferir-ne dos
més a l’LP-7041, a Soses. De fet,
l’imposa una pena de 4 anys de
presó per 2 delictes d’homicidi
per imprudència greu i 2 delictes de lesiones per imprudència en concurs amb un delicte
de conducció sota la influència
de begudes alcohòliques, i una
pena d’1 any i mig de presó per
un delicte d’omissió del deure
de socors.

Un persona,
intoxicada lleu
per un incendi
en un pis de
Balaguer
Un persona va ser atesa la
nit del dimarts pel SEM en
resultar intoxicada de caràcter lleu en un incendi
que va cremar una olla en
la cuina d’un pis del carrer
Gregorio Marañón de Balaguer. Els serveis d’emergència van ser alertats a les
22.11 hores i fins al lloc es
van desplaçar els Bombers
de la Generalitat. El fum
que es originar en el número 10 de la citada via va
obligar a desallotjar 15 veïns que en aquell moment
es trobaven en l’immoble.

Demanen 2 anys de presó pels
pares de la Nadia pels delictes de
pornografia infantil i exhibicionisme
Fiscalia també sol·licita un total de 10 anys de
prohibició d’aproximar-se i comunicar-se amb la nena
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Fiscalia demana dos anys de presó per Fernando Blanco i Margarita Garau, els pares de la Nadia (la
menor afectada per una malaltia
rara dels quals s’investiga per una
suposada estafa en relació a la
petició de diners que aquests feien per a un tractament mèdic de
la seva filla i si hi haurien tingut
conductes sexuals recriminable)
pels delictes d’exhibicionisme i
de tinença de pornografia infantil. A més, el ministeri fiscal també sol·licita en la seva calificació
fiscal fins a 10 anys de prohibició
d’aproximar-se i comunicar-se
amb la menor (cinc anys per cada
delicte anteriorment esmentat).
En aquest sentit, la calificació
del ministeri públic recorda que
durant la investigació del cas la
Unitat Territorial d’Investigació
del Pirineu Occidental dels Mossos d’Esquadra va trobar fotografies de contingut sexual en
diversos terminals informàtics.
Concretament, van ser trobades

41 fotografies en les que els acusats apareixen mantenint relacions sexuals explícites al costat del
llit on es practicava sexe i compartit llit amb la menor, “que presenciava les relacions”, que quan
es va descobrir el cas a finals de
l’any passat tenia 11 anys. Paral·
lelament, en un altre grup de 15
imatges apareix la Nadia “sempre
despullada i en actituds inapropiades per la seva edat”.
Cal recordar que els magistrats
de la secció primera de l’Audiència Provincial de Lleida ja va desestimar el març recursos dels
pares de la Nadia contra els delictes de tinença de pornografia infantil i exhibicionisme. Els
apel·lants demanaven la nul·litat
de les actuacions perquè el jutge
els va prendre declaració sobre
aquests fets en el marc de la investigació per la presumpta estafa –va ser durant un escorcoll que
la policia va descobrir el material
pornogràfic en un ordinador de
la parella-, perquè les fotografies
es van fer a Mallorca -i per tant
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consideraven que el cas l’havia de
dur un jutjat de les Balears- i perquè els fets, al seu parer, no eren
constitutius d’una infracció penal.
També s’ha de dir que el cas
de la presumpta estafa va sortir
a la llum al desembre de 2016.
Segons els Mossos d’Esquadra,

Blanco i Garau havien recaptat
918.000 euros en donatius que
s’havien de destinar a intervencions mèdiques de la nena per
tractar la seva tricotiodistròfia
que, finalment, no s’haurien dut
a terme. D’aquesta quantitat, se
n’haurien gastat prop de 600.000.

Cinquè dia
de la recerca,
sense èxit, del
boletaire perdut
Un total de cinc dotacions Bombers de la Generalitat, quatre
patrulles dels Mossos d’Esquadra i voluntaris van continuar
ahir buscant, sense èxit, el boletaire de 80 anys que el passat
dissabte va desaparèixer a Guixers (Solsona). En aquest sentit, totes les persones que es
trobaven ahir al lloc van fer, per
cinquè dia consecutiu, una recerca intensiva on es creu que
podria estar l’home, però per
la nit es va decidir suspendre la
recerca definitivament.
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Rescaten dos escaladors
a Sant Llorenç de Montgai

Denunciat per no apagar una
crema comunicada i marxar

Dos escaladors (un de 34 anys
i nacionalitat brasilera i un altre de 29, suïs) van ser rescatats la nit de dimarts pels GRAE
dels Bombers a Sant Llorenç de

Montgai. Estaven fent la via ferrada coneguda com a Jordi Andreu, concretament a la Paret de
l’Ós, i no podien continuar per
l’arribada de la nit i el fred.

Els Agents Rurals van denunciar a
Conca de Dalt (Pallars Jussà) una
persona que havia realitzat una
crema que havia estat comunicada però que va marxar del lloc on

es va dur a terme i no la va apagar. Arran d’aquesta situació, es
va originar un petit incendi i les
flames van afectar un palet en el
que hi havien tubs de reg.
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Antoni Rúbies marida
gintònics amb foie,
pop, vedella i xocolata
Les nits de divendres i dissabte de novembre

Tastavins Juneda / Els tres cellers del projecte van fer el tast

Tastavins de Juneda
recapta 700 euros
Per a un vi solidari de tres cellers
L’Associació Tastavins de Juneda va recaptar el divendres,
dia 3 de novembre, un total
de 700 euros amb un tast
popular organitzat per donar
suport al projecte del vi solidari que estan elaborant Lagravera d’Alfarràs, Mas Blanch
i Jové de la Pobla de Cérvoles
i Terrer de Pallars de Figuerola
d’Orcau. Els cellers promotors
d’aquest vi solidari, també van
col·laborar amb el tast aportant un vi de cada productor.

Sara Jové de Mas Blanch i
Jové va comentar el Saó Blanc
2016 (Macabeu i Garnatxa
blanca); Sergi Garcia de Lagravera va explicar el vi Natural 2016 (Garnatxa negra);
mentre que Núria Bigorra de
Terrer de Pallars va dirigir el
tast de Cinca de Tremp Negre
2015 (Cabernet Sauvignon,
Merlot, Ull de Llebre). Como
Pomona i Casa Badio també
formen part de projecte de vi
solidari.

FOTO: Como Pomona / Antoni Rúbies ret el seu particular homenatge gastronòmic a la ginebra
El foie d’oca, el pop, la terrina
de vedella i el formatge amb
xocolata són els ingredients
protagonistes de l’actual
edició de Gin Pairing
(maridatges amb gintònics)
que ha preparat el xef
Antonio Rúbies per a les nits
de divendres i dissabte del
mes de novembre a la seva
arrosseria d’Artesa de Lleida.
COMO POMONA
@ComoPomona
Artesa de Lleida
Així, en Rúbies ha preparat una
proposta gastronòmica que
s’obrirà amb l’entrant de Gelatina d’oca amb foie-gras i tòfona.
Una gelatina freda clarificada

d’ànec, amb cítrics i poma àcida, que se serveix en torradetes
de panses i nous, juntament
amb el foie-gras. El greix de
l’ànec, amb l’acidesa del cítric i
la poma, mariden amb un punt
picant i especiat del combinat
de la ginebra holandesa Sloaner’s i la tònica prèmium Ginger
Beer & Chile Schweppes.
El Pop roquer amb all cremat, maridat també amb el primer combinat, és la proposta
marinera d’aquest menú.
La Terrina de vedella amb figues al pebre de Jamaica –una
carn sense os cuinada a baixa
temperatura, amb figues i una
suau salsa de pebre de Jamaica– es marida amb un segon
gintònic de la ginebra alemanya
Monkey 47 i una tònica Premium Schweppes. Un plat prin-

cipal que casa amb una ginebra
que destil·la 47 botànics diferents, la major part de la zona
de la Selva Negra alemana.
A l’hora de les postres, el xef
Antoni Rúbies casa un Pastís de
formatge, xocolata blanca, te
Matcha i el seu gelat, amb un
tercer gintònic de Beefeater 24 i
la nova tònica Schweppes Matcha.
Per accedir als sopars de maridatge, a un preu de 29 euros,
cal reservar prèviament i donar-se pressa, ja que les places
s’esgoten molt ràpidament. “Pel
restaurant més que un negoci,
aquests sopars són una activitat diferent amb la qual agrair
la fidelitat dels nostres clients
que cada any ens fan costat en
aquestes jornades”, explica Rúbies.

Nits Gastronòmiques
del Museu de Lleida
El Museu de Lleida celebra
aquest vespre les Nits Gastronòmiques que aquest 2017
estan dedicades a la cuina
d’aprofitament dels aliments
en el marc de l’exposició
“Fams i abundàncies”.
Paté d’anxoves a l’estil Garum, maridat amb el Siós Pla
de Lladoner de Costers del
Sió; Degustació de pans especiats amb sopa sòlida de
la Pia Almoina; i Trinxat de
patata amb cansalada, casat
amb Siós Les Creus; són els
aperitius que els participants
d’aquest any gaudeixen du-

rant la visita al Museu i la
mostra dedicada a l’alimentació. Una vegada finalitza el
recorregut, el sopar es completa amb les tapes: Caragols
amb samfaina; Bacallà amb
mel i espinacs; Canaló de pollastre i degustació de tupina
de porc. A les postres, Moniato amb canella i Crema dolça
de castanyes.
L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida cuina i servei
el menú de l’activitat; Costers
del Sió aporta els vins; i Rafa
Gimena de Como Pomona comenta els plats.
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La academia de Josep
Oms organiza un torneo
en Quatre Camins

Karate

El Karate Kobudo Pirineus
suma un nuevo triunfo a su
temporada impecable

El primer campeonato en esta cárcel
La prisión de Quatre
Camins, en La Roca del
Vallès (Barcelona), será el
escenario de una nueva
experiencia de la Acadèmia
d’Escacs Josep Oms (ADEJO)
en centros penitenciarios,
concretamente con el
primer Torneig Quatre
Camins. El torneo se
realizará el sábado 18 de
este mes y será abierto
a jugadores internos y
externos.
Lleida
REDACCIÓN
La jornada será un nuevo paso en
la iniciativa pionera que la ADEJO
puso en marcha ya hace años en
el Centre Penitenciari Ponent, en
Lleida.
El objetivo del torneo es motivar a los alumnos para, en un
futuro, intentar que los internos
puedan jugar la Liga regular de
Barcelona, tal y como ya ocurre
en Lleida con los internos de Ponent desde hace 8 años. Este pro-

MOTOCICLISMO

FOTO: Ràdio Seu / El podio de la competición

FOTO: Agència ITACA / El gran maestro internacional leridano

yecto se hace conjuntamente con
la Federació Catalana d’Escacs,
coorganizadora del Torneig Quatre Camins, junto con el Departament de Justícia de la Generalidad de Catalunya. De hecho, la
ADEJO ya está impartiendo clases
en Quatre Camins desde hace
apenas un año, y la idea de Josep

Oms, que ha sido quien ha ideado el proyecto, es conseguir que
esto se pueda extender por todo
el territorio, partiendo siempre
desde la experiencia adquirida en
Lleida. Además de las clases que
el ADEJO imparte a Quatre Camins y Ponent, también se están
haciendo en Figueres.

Trial

Sergi Ribau supera a Marc Cots en la
penúltima prueba del Provincial Ara Lleida
El pasado domingo se disputó la
penúltima prueba del campeonato provincial de trial Ara Lleida en
la localidad de Claverol (Pobla de
Segur).
La organización corrió a cargo
del motoclub MOTORSPORTSPALLARS. En la categoría máxima, el
piloto Marc Cots quedó segundo
clasificado, detrás de su rival Sergi Ribau.
Aunque fueron los únicos dos
participantes que tomaron parte
en esta categoría, la carrera fue
intensa ya que las puntaciones
fueron muy ajustadas (1 por Sergi y 5 para Marc).
Ambos pilotos ofrecieron un
gran espectáculo en un día de sol
fantástico donde disfrutaron todos los participantes.

FOTO: M. C. / Uno de los participantes en plena actuación

El Karate Kobudo Pirineus continúa firmando una temporada
impecable. El pasado fin de semana, el club urgelense sumó
cinco podios más en el 22º Campionat de Montornès del Vallès.
En la competición vallesana, Gerard Gombau sumó una nueva
victoria en kata cadete masculino. En kata cadete femenino,

Laia Ubach fue subcampeona.
Otros tres representantes urgellencs hicieron un tercer lugar en
sus respectivas categorías: Joel
Bañeres, en kata senior masculino; Andrea Seijas, en kata infantil femenino, y Daniel Alique,
en kata infantil masculino. También compitieron Sara Gonzalez
y Abril López.

EL CHPA CADÍ-LA SEU D’URGELL obtuvo cuatro podios
el fin de semana pasado en la Copa Lleida de patinaje, que en
esta ocasión se disputó en Torrente de Cinca. El club urgellenc
desplazó cinco patinadores. En categoría juvenil, Alba Garcia
fue la ganadora. En infantil, Noa Guillermo quedó segunda. En
cuanto a alevín, el Cadí ocupó tres de los cuatro primeros puestos: victoria de Aina Vilana, seguida de Paula Giribet en segundo
lugar, y cuarta posición para Paula Garcia.

Clientes de la empresa
TECNYCS disfrutan de unas
vacaciones en Punta Cana

Tecnycs empresa del Grupo Nayox, distribuidora oficial
de pinturas para automoción
PPG y Max Meyer, organizó
para sus clientes unas magníficas vacaciones en las exó-

ticas playas de Punta Cana
en la República Dominicana,
dónde todo el grupo disfrutó de unos días de descanso,
buen ambiente, relax y sobre
todo mucho sol!!!

